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मा गोष्टीची वुयलात  १८३२ भधे झारी. त्मालेऱी अभेरयकेच्मा दक्षषण बागात फयेच कृष्ण लर्णिम रोक 

गुराभाांचे जीलन जगत शोते. त्माांचे भारक त्माांना  आऩल्मा वांऩत्तीचा बाग वभजत शोते. 
त्माांच्माकडून जजलाऩाड भेशेनत करून घेत शोते. गुराभाांना ऩोटबय अन्नशी शभऱत नव्शते. गुराभ 

त्माांच्मा भनाप्रभाणे याशू ळकत नव्शत.े  

शी गोष्ट उत्तय अभेरयकेतीर आशे जजथ े'गुराभ फाऱगणे' फेकामदेळीय शोते. तयीशी उत्तय अभेरयकेतीर 

कृष्णलर्णिमाांना तेथथर गोमाि रोकाांवभान शक्क नव्शत.े काशी गोमाि रोकाांना त्माांच्मा भुराांनी 
कृष्णलथगिम भुराांफयोफय एकाच ळाऱेत शळकणे भान्म नव्शत.े कृष्णलथगिम भुराांवाठी लेगऱी ळाऱा 
कयण्मावशी त्माांचा वलयोध शोता. त्माांना कृष्ण लथगिमाफयोफय कुठल्माच प्रकायची जलऱीक नको शोती. 
नाशी ते त्माांच्मा लस्तीत याशू द्मामरा तमाय शोते, ना त्माांच्माफयोफय एका टेफरलय खामरा तमाय शोते. 
एव्शढेच नाशी तय चचिभधे एकत्र प्राथिना कयामराशी तमाय नव्शते. 
ऩण काशी रोकाांना शे ऩटत नव्शत.े त्मातीर एक शोती 'प्रूडेंव क्रैं डर'! ती एक गोयी शळक्षषका शोती आर्ण 

क्लेकविऩण शोती. क्लेकवि वभुश कामभ मुध्द ल अत्माचायावलरूध्द शोता. शा वभुश चाांगल्मा शळषणाच े

भशत्ल जाणून शोता. प्रूडेंव क्रैं डररा भनाऩाऩून लाटत शोते की प्रत्मेक भुरारा ळाऱेत जाण्माची वांधी 
शभऱामराच शली. मावाठी ततन ेकेरेल्मा वांघऴािची शी कशाणी आशे. प्रत्मेक भुरारा ळाऱेत जामरा 
शभऱाले मावाठी ततने खूऩ प्रमत्न केरे.   

नोट  



नोव्हेंबर १८३२  

पू्रडेंव क्रैं डरने दयलाजा उघडरा आर्ण 

एका भोठ्मा भैदानात प्रलेळ केरा. 
कैं टयफयी फपभेर फोर्डिंग स्कूरकड ेततने 
अशबभानाने ऩाहशरे.  

कैं टयफयी, कनेजक्टकट, आर्ण इतय काशी 
ळशयाांतीर भुरी ततच्मा वलद्माथथिनी 
शोत्मा. 



काशी वलद्माथथिनी योज चारत ळाऱेत 

मेत शोत्मा. फाफकच्मा ळाऱेतच लयच्मा 
भजल्मालय यशात शोत्मा कायण त्माांची 
घये खऩू राांफ शोती. प्रूडेंव त्माांना 
लाचामरा आर्ण बूगोर वलऴम 

शळकलीत अव.े 

ती भुरीांना शळलणकाभ शळकलामची ल 

कव ेलागाले, फोराले शेशी शळकलामची. 
भुरीांच्मा ऩारकाांना ततच ेशळकवलणे खऩू 

आलडत शोते. त्माांच्मा भते ऩूणि याजमाांत 

ती वलाित चाांगरी ळाऱा शोती. 



एकदा प्रूडेंवरा एक भुरगी बेटामरा आरी. 
वयाश शैरयव! ती आधी फमािच ळाऱाांभधनू 

जाऊन आरी शोती. ती नेशभी ततची भैत्रत्रण, 

भारयमाकड ेमेत अव.े भारयमा प्रूडेंववाठी काभ 

करयत शोती. 

ऩण आता वायाश, प्रूडेंवकड े

ततच्माकड ेकाशी फोरण्मावाठी 
आरी शोती. वायाश रशान अवताांना 
एका प्रादेशळक ळाऱेत शळकरी शोती. 
न्मू इांग्रांडभधे काशी ळाऱाांभधे 

कृष्णलर्णिम ल गोयी भुरे एकत्र 

शळषण घेऊ ळकत शोती. ऩण 

भोठ्मा कृष्णलर्णिम भुराांवाठी अळा 
ळाऱा खऩू कभी शोत्मा. वायाशच्मा 
ळाऱेतरे काशी वलद्माथी प्रूडेंवच्मा 
ळाऱेत शळकत शोते. वायाशराशी 
आता त्मा ळाऱेत शळकामच ेशोते. 
कृष्णलथगिम भुराांना शळकवलणे शे 

ततच ेस्लप्न शोते. 



प्रूडेंवन ेवायाशच ेम्शणणे ऩूणिऩणे ऐकून 

घेतरे ऩण तनजचचत अव ेकाशीच 

वाांथगतरे नाशी. ततरा ऩूणिऩणे भाहशत 

शोते की ळशयाांतीर रोकाांना ततने पक्त 

गोमाि भुराांनाच ळाऱेत प्रलेळ द्मामरा 
शला आशे. ततने ऩुढच ेकाशी आठलड ेखऩू 

वलचाय कयण्मात घारवलरे. काम कयता 
मेईर ? 

 

केलऱ त्लचचे्मा यांगालरून रोकाांलय 

शोणाया अन्माम प्रूडेंवरा त्रफरकूर भान्म 

नव्शता. ती एक क्लेकय शोती. क्लेकय 

प्राभार्णकऩणा ल वलािंना न्माम 

शभऱाराच ऩाहशजे मालय वलचलाव 

ठेलणाये शोते. प्रूडेंवने वायाशरा 
शळकवलण्माचा तनणिम घेतरा.  



जानेवारी १८३३ 

प्रूडेंवच्मा तनणिमाभुऱे ळशयातीर रोक 

नायाज झारे. ळाऱेतल्मा भुरीांच े

ऩारक एकत्र मेऊन प्रूडेंवरा बेटामरा 
आरे. कृष्णलर्णिम भुरगी त्माांच्मा 
भुरीफयोफय ळाऱेत त्माांना नको शोती. 
वायाशने तनघून जाले अन्मत: ते 
त्माच्मा भुरीांची नाले ळाऱेतून काढून 

टाकतीर. त्माांच्माकडून शभऱणाये 

पीच ेऩैवे फांद झारे की ळाऱा फांदच 

ऩडणाय शोती.  
'काशी शयकत नाशी, शोऊ दे ळाऱा फांद !' 

प्रूडेंव  म्शणारी. 'भी वायाशरा ळाऱेतून 

काढणाय नाशी' 



त्मानांतय ऩुष्कऱ  भुरीांच्मा ऩारकाांनी भुरीांना 
प्रूडेंवच्मा ळाऱेतून काढून टाकरे. ळाऱा फांद 

ऩडण्माची ळक्मता तनभािण झारी. आता ऩुढे काम 

कयामच माचा वलचाय पू्रडेंव कयीत शोती 

कृष्णलर्णिम भुराांना ळाऱेत प्रलेळ द्मामचा 
नाशी शे प्रूडेंवरा न्मामारा धरून लाटत 

नव्शते. ततने ळाऱा फांद कयण्माचा तनणिम 

घेतरा. ततने तरूण कृष्णलर्णिम भुरीवाठी 
नवलन ळाऱा वुरू कयामच ठयवलरां.  



त्मानांतय प्रूडेंव  फोस्टनरा गेरी. ततथ ेती 
प्रशवध्द अफाॅ शरळतनस्ट, वलल्मभ ग्र ड 

गैरयवन माांना बेटरी. अफाशरळतनस्ट 

गुराभथगयीच्मा वलरूध्द शोत.े स्लतांत्र 

कृष्णलर्णिम रोकाांना  न्मामारा धरून 

लागणूक शभऱामरा शली मा वलचाांयाांच ेशोत.े 

गैरयवनन ेप्रूडेंवच ेम्शणणे काऱजीऩूलिक 

ऐकरे. त ेप्रूडेंवच्मा नवलन ळाऱेवाठी 
कृष्णलर्णिम भुराांचा ळोध घेण्मावाठी तमाय 

झारे. प्रूडेंव क्रैं डरन ेआजूफाजूच्मा ळशयाांत 

जाऊन ततच्मा नलीन ळाऱेफद्दर भाहशती 
हदरी.  
 

ती कैं टयफयीरा ऩयत आरी. ततन ेततच्मा 
ळाऱेतीर गोमाि भुरीांना ळाऱा रलकयच फांद 

शोणाय आशे अव ेवाांथगतरे आर्ण त्माांना 
ततच्मा नवलन ळाऱेफद्दरशी वाांथगतरे.  



शी फातभी ळशयलाशवमाांवाठी एक धक्का शोता. 
त्माांनी वलि रोकाांची वबा फोरावलरी. कृष्णलर्णिम 

भुरीांवाठी कैटयफयीभध ेळाऱा म्शणज ेकैटयफयी 
ळशय फदनाभ कयण्मावायख ेशोत.े  

ळजेायच्मा ळशयातीर एका धभिगुरूने प्रूडेंव 

क्रैं डरच्मा फाजूने फोरण्माचा प्रमत्न केरा. 
त्माांच ेनाल शोते येलयेंड वाभुएर भे. ऩण 

रोकाांनी त्माच ेअजजफात ऐकरे नाशी. 
त्माांनी तनणिम घेऊन टाकरा शोता..... 
नलीन ळाऱा ऩाडून टाकामची.  



एप्रिल १८३३ 

प्रूडेंवन ेनली ळाऱा एवप्ररभध ेउघडरी. 
कनेजक्टकट आर्ण आजूफाजूच्मा याजमातनू 

कृष्णलर्णिम भुरी शळकण्मावाठी मेऊ 

रागल्मा. चाांगल्मा ळाऱेत शळकामरा 
शभऱणाय अवल्माभुऱे भुरी खऴु शोत्मा. 
ऩण कैं टयफयीभधीर रोकाांनी त्माांच ेस्लागत 

केरे नाशी. दकुानदायाांनी मा नवलन 

आरेल्मा वलद्माथथिनीांना ळाऱेची लह्मा 
ऩुस्तके वलकत हदरी नाशीत. त्मा आजायी 
ऩडल्मालय डाॅ क्टय त्माांच्मालय इराज 

कयामरा तमाय झारे नाशीत. चचिभधेशी 
प्राथिनास्थऱाभध ेत्माना प्रलेळ नव्शता. 
एव्शढेच नाशी तय ळशयाभध ेयस्त्मालरून 

जात अवताांना रोक बोंगा लाजलामच.े 

त्माांच्मालय थचखर उडलामच.े..दगड 

भायामच े



ऩण प्रूडेंव आर्ण भुरी खचनू गेल्मा नाशीत. 

प्रूडेंवने ळाऱेच्मा लस्तु भागवलण्मावाठी नलीन 

भागि ळोधरा. ततचा शभत्र दवुमाि ळशयातून 

ततच्मावाठी वाभान खयेदी करून आर्णत अव.े 

कृष्णलर्णिम भुरीांनी दवुमाि चचिभधे जामरा 
वुयलात केरी जजथे त्माांच ेभनाऩावून स्लागत 

झारे.  

प्रूडेंवन ेभुरीांच ेभनाऩावून कौतुक केरे. ळशयाांतीर 

गोये रोक मा कृष्णलर्णिम भुरीांचा द्लेऴ कयीत शोते 
ऩण भुरी त्माांच्मा शळव्मा ळाऩाकड ेदरुिष कयीत 

शोत्मा. आर्ण आऩरे वलि रष अभ्मावाकड ेदेत 

शोत्मा.  



अजूनशी कैं टयफयीच ेरोक प्रूडेंवची ळाऱा फांद 

कयण्माच्मा भागे शोते. त्मावाठी त्माांनी याजमातीर 

ऩुढामािंची भदत भाथगतरी.  
भे १८३३ भधे कनेजक्टकटने " ब्र क कानून" भान्म 

करून घेतरा. मा कामद्मानुवाय कोणतीहश ळाऱा 
दवुमाि याजमातीर कृष्णलर्णिम वलद्माथािंना 
स्थातनक रोकाांच्मा ऩयलाांगीशळलाम प्रलेळ देऊ 

ळकणाय नाशीत.  

शा कामदा झाल्मालय कैं टयफयीच्मा रोकाांनी 
आनांदोत्वल वाजया केरा. चचिभधे घांटा 
लाजवलल्मा, पटाके उडवलरे. त्माांना लाटरे 

की आता प्रूडेंव ततची ळाऱा फांद कयेर. ऩण 

प्रूडेंवन ेमा नव्मा कामद्माची जयाशी दखर 

घेतरी नाशी.  



जून 1833  

उन्शाळ्माच्मा हदलवात कुणीतयी ळाऱेचा 
दयलाजा लाजवलरा. ळशयाचा ळरेयप 

प्रूडेंवरा अटक कयण्मावाठी आरा शोता. 
प्रूडेंवन े"ब्र क कानून' तोडरा शोता. आता 
प्रूडेंवरा दांड बयाला रागेर नाशीतय 

तुरूां गात जाल ेरागेर. प्रूडेंवरा रोकाांना 
जाणलून द्मामच ेशेत ेकी " ब्र क कानून" 

अत्मांत चकुीचा शोता. ततने दांड बयण्मा 
नकाय हदरा. त्माभुऱे रोकाांच्मा रषात 

मेईर की ती मा अन्मामकायक कामदेमालय 

फकती नायाज शोती. प्रूडेंवन ेळरेयपफयोफय 

तुरूां गात जाणे ऩवांत केरे.  



येलेयेनेडनी वलचायरे, "तुरा तुरूां गात जामची शबती 
लाटते आशे का?” 

"भुऱीच नाशी," प्रूडेंव म्शणारी. "भरा शबती लाटते 
की ते भरा तुरूां गात टाकणाय नाशीत." क्लेकविनाशी 
न्माम शभऱवलण्मावाठी अवशकाय वशन कयाला 
रागरा शोता अळा अनेक गोष्टी ततरा आठलल्मा. मा 
वलचायाांनी ततरा धीय आरा, फऱ शभऱारे.  

'ठक्क' आलाज करून तुरूां गाचा दयलाजा फांद 

झारा. प्रूडेंवरा तुरूां गाच्मा कोठडीत डाभरे गेरे 

शोते. दवुमाि हदलळी येलेयेनेड भ ेने दांड बयरा आर्ण 

पू्रडेंव ऩयत ळाऱेत आरी. ऩण ततने कामदा भोडरा 
शोता म्शणून ततरा आगस्टभधे न्मामारमात 

शजय यशाले रागणाय शोते.  



त्मानांतय ळशयातीर रोक प्रूडेंवचा 
आणखीनच द्लेऴ करू रागरे. त्माांनी 
ळाऱेच्मा र्खडकीभधनू दगड आर्ण वडकी 
अांडी पेकरी. 

नांतय कुणीतयी ळाऱेच्मा वलशीयीभधे खऩू कचया 
टाकरा. ळाऱेतीर भुरी ते घाण ऩाणी वऩऊ 

ळकल्मा नाशीत. प्रूडेंवच्मा लर्डराांनी त्माांच्मा 
ळतेातून वऩण्मावाठी ऩाणी आणून हदरे.  



आगस्टभधे प्रूडेंवची कोटािची तायीख 

आरी. कोटि ळशयलाशवमाांनी खचाखच 

बयरे शोते. त्माभधे काशी प्रूडेंवच ेशभत्रशी 
शोते. प्रूडेंवच ेएक शभत्र, आथिय टप्ऩन 

न्मूमाकि लरून प्रूडेंवची भदत 

कयण्मावाठी आरे शोते. त्माांनी 
प्रूडेंवच्मा लफकराची पी हदरी शोती.  



कैं टयफयी रोकाांच म्शणणां शोत की 
प्रूडेंवच्मा ळाऱेने कनेजक्टकटच्मा 
कामद्माचा बांग केरा शोता. पू्रडेंवच्मा 
शभत्राने वाांथगतरे की भुऱात कामदाच 

अन्मामकायक आशे. कुणाच ेफयोफय, 

कुणाच ेचकू, कोटि काशीच तनणिम घेऊ 

ळकरे नाशी. प्रूडेंवरा आक्टोफयभधे 

ऩुन्शा माल रागणाय शोते. 
 

आक्टोफयभधे झारेल्मा वुनालणीत 

कोटािने कामदा भोडल्माफद्दर प्रूडेंवरा 
दोऴी ठयवलरे. प्रूडेंवच्मा लफकराने ऩयत 

कोटािकड ेधाल घेतरी. त्माांना ऩटलून 

द्मामच शोत की कामदाच अन्मामऩूणि 
शोता. लफकराांनी प्रूडेंवच्मा केवचा ऩूणि 
अभ्माव केरा.  



ळशयाांतीर रोक ळाऱेफयोफय वतत बाांडण 

उकरून काढीत शोते. नांतय जानेलायी 
भहशन्माच्मा एका थांड हदलळी ळाऱेभधनू 

काशीतयी जऱल्माचा लाव मेऊ रागरा. 
थोड्माच लेऱात ऩूणि ळाऱा धयुाने बरून गेरी. 
कोणीतयी ओयडरे, " अये आगीची वूचना 
देणायी घांटा लाजला." 

कैं टयफयीच ेरोक आग वलझवलण्मावाठी 
आरे. त ेळाऱेचा द्लेऴच कयीत शोते. 
ऩण आग ऩवरून वाये ळशय आगीच्मा 
बषस्थानी त्माांना ऩडू द्मामच ेनव्शते. 
थोड्मा प्रमत्नानांतय आग आटोक्मात 

मेऊन ळाऱा वुयक्षषत याहशरी.  



जुल ै१८३४ 

काशी भहशन्मानांतय ऩयत प्रूडेंवची 
केव कोटाित उबी याहशरी. ऩण 

मालेऱीवुध्दा कोटि काशीच तनणिम 

घेऊ ळकरे नाशी.कोण जजांकरे, कोण 

शयरे, शे ठयवलणे कठीण शोते.  

प्रूडेंवच्मा लफकराांनी ततरा वाांथगतरे 

की ती ळाऱा चारू ठेलू ळकते. ती 
ततच्मा वलद्माथथिनीवाठी वभाधानी 
शोती. ऩण तीरा भुऱात शा अन्मामऩूणि 
कामदाच कोटािकडून यद्द करून शला 
शोता. 



कोटािच्मा तायखा चारू अवताांना प्रूडेंवची 
केजल्लन फपल्रो नाभक भाणवाची बेट झारी. तो 
न्मूमाकि भधे धभिगुरू शोते. केजल्लन ल प्रूडेंव 

एकभेकाांच्मा प्रेभात ऩडरे.  

केजल्लनने वललाशाचा प्रस्ताल प्रूडेंववभोय 

ठेलरा. प्रूडेंवन ेवशभती दळिवलरी. 
कोटािच्मा ळलेटच्मा वुनालणीनांतय त्माांनी 
वललाश केरा. ऩण ळाऱेच ेखऩूच काभ 

याहशरे शोते. प्रूडेंवना ळाऱेत ऩयताले 
रागरे. 



९ सप्टेंबर १८३४ 

त्मा यात्री प्रूडेंव ल ततच्मा वलद्मार्थमािंना काचा 
पुटल्माचा आलाज आरा. त्माांनी फतघतरे की 
रोक रोखांडाच्मा काांफीनी ळाऱेच्मा 
र्खडक्माांची तोडभोड कयीत आशेत.  

काशी रोक तुटरेल्मा र्खडक्माांतून आत घुवरे आर्ण 

पतनिचय तोडामरा वुयलात केरी. इतकी लाईट 

ऩरयजस्थती ऩूली कधीच आरी नव्शती. प्रूडेंवरा शबती 
लाटत शोती की ऩुढच्मालेऱी ळाऱेतीर भुरीलय जखभी 
शोण्माची लेऱ मेऊ नमे.ऩरयजस्थती आता शाताफाशेय 

जाऊ रागरी शोती.  



दवुमाि हदलळी प्रूडेंवन ेळाऱा फांद केरी. 
येव्शयेंड भे ततरा भदत कयण्मावाठी आरे.  

ते म्शणारे, " कैं टयफयी, कनेजक्टकट,  

ल आऩरा देळ माांच्मावाठी शी अत्मांत 

राजजयलाणी गोष्ट आशे." 

प्रूडेंवरा ऩण खऩू लाईट लाटरे. ऩण 

ततने केरेल्मा वांघऴािफद्दर ततरा 
अशबभान लाटत शोता. ती आऩल्मा 
वलद्मथथिनीच ेचशेये वलवरू ळकत 

नव्शती. ततची खात्री शोती की ळाऱा 
वुरू करून ततने एका चाांगल्मा 
काभाची वुयलात केरी शोती.  



 प्रूडेंवन ेळाऱा वलकून टाकरी ल ती आऩल्मा ऩततकड े

न्मूमाकि रा तनघून गेरी. १९३८ भधे कनेजक्टकटभधे 

"ब्र क कानून" यद्द कयण्मात आरा. जमा रोकाांनी 
वुयलातीरा शा कामदा ऩारयत केरा शोता 
त्माांच्माऩैफकच काशी रोकाांनी कफूर केरे की कामदा 
अन्मामऩूणि शोता. काशी हदलवावाठी प्रूडेंव 

कनेजक्टकटरा आरी ऩण नांतय कैं वावभधे ततने 
लास्तव्म केरे.   

 

वभान शळषणावाठी रढा देणायी प्रूडेंवऩहशरी शळक्षषका 
शोती. ततच्मा अथक प्रमत्नाभुऱे नांतयच्मा रोकाांना 
खऩू काशी वाध्म कयता आरे. १८६७ भधे लाशळांगटन 

डी. वी. भधे शालाडि वलद्मावऩठ स्थाऩन झारे ते पक्त 

कृष्णलर्णिम वलद्मार्थमािवाठी  शोते. १८८१ भधे 

कृष्णलर्णिम वलद्मार्थमािवाठी फुकय टी लाशळगटने 
टस्कजी इांजस्टट्मूटची स्थाऩना केरी शी फातभी ऐकून 

प्रूडेंवरा खयोखयीच खऩू आनांद झारा.  

अंत के शब्द  



१८९० भधे प्रूडेंव भयण ऩालरी. प्रूडेंवच्मा ऩुष्कऱ जुन्मा 
वलद्मार्थमािनी ततच ेकाभ ऩुढे चारू ठेलरे. प्रगतीऩथालय 

नेरे. वायाश शैरयव ऩुढे जाऊन स्लत: शळक्षषका फनरी ल 

ततने अनेक कृष्णलर्णिम भुराांना शळकवलरे. फयीच प्रगती 
झारी शोती. तयीहश तुरना केरी तय कृऴणलर्णिम 

भुराांकड ेगोमाि भुराऩेषा कभी आर्ण तीवुध्दा जुनी 
ऩुस्तके अवत. त्माांच्माळाऱेतीर शळषकाांनावुध्दा खऩू 

अडचणीांना तोंड द्माले रागत शोते. भग १९५४ भधे 

अभेरयकेच्मा उच्च न्मामारमाने कृष्णलर्णिम ल गोयी भुर 

माांच्मावाठी लेगलेगळ्मा ळाऱा फेकामदेशळय ठयवलल्मा.  
 

आऩल्मा ळाऱेत वायाश शैरयवरा प्रलेळ देऊन प्रूडेंवने 
वभान शळषणावाठी ऩहशरे भशत्लऩूणि ऩाऊर टाकरे 

शोते. 

समाप्त 


